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 مقدمه

 و قلب   انيم از خون افتادن انيجر به توسط فشار    

 آن که خونی فشار پر .ديآی م وجود بهی خون عروق

 دنببا   ببه  توانبد ی مب  ند،يگوی م ونيپرتانسيها را

 مقاومت محيطی ،مقدار خون پمپ شده  دری راتييتغ

 شودی م انيب عدد 2 با خون فشار. دهد رخ دو هر  اي

 صورت به و باشد یم استو يدی نييپا و ستو يسيی باال

 .گرددی م عنوان استو يد و ستو يس

 شتريب کيستوليس خون فشار عنوان به ونيپرتانسيها    

 از باالتر کياستوليد خون فشار و وهيج ترميليم 941 از

، به  دوره کی يط درمی باشد که  وهيج متری ليم 11

 .صورت مكرر ثبت شده باشد

 

 رفتن باال علت کهی معن نيا به هياول خونی فشار پر  *

 . ستينيی اشناس قابل خون فشار

 مشخص علت با باال خون فشار که هيثانو خونی فشار پر* 

 وی حاملگ خاص،ی داروها ،یويکلی انهايشری تنگ :رينظ

 .باشدی م تآئور انيشری تنگ

 ها نشانه و عالئم

 ممكن نداردی عالمت چيه خودی خود به باال خون فشار    

 د،ينشو متوجه اما ديباش داشته باال خون فشار ها سا  است

 .شودی م هيتوص خون فشاری غربالگر علت نيهم به

 خود خون فشار مرتبه 2 حداقل انهيسال که صورت نيا به 

 .دينمائ چک را

د، تهوع، استفراغ، درد قفسه سينه از سردرد های شدي

 .عاليم فشارخون باال می باشد

 

 



 
 
 
 

 

 باال خون فشار خطر معرض در افراد

 

 خون فشاری ماريبی خانوادگ سابقه 

 ابتيد 

 خون ديريسيگلی تر شيافزا 

 یچاق 

 الكل و گاريس از استفاده 

 استرس 

ی م خون فشاری ماريب ساز نهيزم و خطر عوامل از

 .باشد

 

ی احتمال عوارض وی جانب مشكالت

 درمان عدم صورت در

 

 وی قلب سكتهی، قلبی ماريب خطر شيافزا 

 قل يی نارسا

 (یمغز سكته)ی مغز عروق حادثه 

 هيکليی نارسا 

 چشم هيشبكی زيخونر 

 .باشدی م عقل زوا  وی شناخت اختال  در رخط عامل

 درمان وی ريشگيپ

 تغيير شيوه زندگی -9

 دارو درمانی -2

 

 یزندگ وهيش رييتغ -9
 

 يیغذا ميرژ در نمک مصرف کاهش 

 یچرب مصرف کردن محدود 

 یکباب و پز آب پز، بخاری غذاها از استفاده 

ی بجای ماه ژهيو به ديسف گوشت از استفاده 

 .قرمز گوشت

 چرب کم اتيلبن از استفاده 

: شامل C نيتاميو ازی غن منابع از استفاده 

  های سبز و ها توت مرکبات،

 برنامه از مخدر مواد و الكل، گاريس حذف 

 یزندگ

 وزن اضافه صورت در وزن کاهش 

 مدت بهی رو ادهيپ ژهيو به ورزش منظم انجام 

 هفتهی روزها اکثر در قهيدق 31

 یدرمان دارو-2
 اي ،باال خون فشار درمان در مصرف موردی داروها    

 را خون حجم اي کنندی م کم را عروقی طيمح اومتمق

 عضله انقباض سرعت و قدرت اي و دهندی م کاهش

 .دهندی م کاهش را قل 

 

 *زيعز ماريب*
 شما، طيشرا و خون فشار شيافزا علل به توجه با    

ی م زيتجو خون فشاری داروی تعداد شما یبرا پزشک

 .کند

 *توجه*
 مشورت بدون را خون فشار ضدی داروها گاه چيه    

 .دينكن قطع پزشک با

 کباهش  ،خبون  فشار ضدی داروها عوارض   يكی از

 از تيوضبع  رييب تغ ببا  کبه است ی تيوضع خون فشار

ی مب  جاديا ستادهيا به نشسته از اي و نشسته به دهيخواب

. و دچار عاليم سرگيجه، تاری ديد مبی شبويد   گردد

 .رددگ انجام به آرامی ديبا تيوضع رييتغ نيبنابرا

 *خون فشار کاهش عالئم*
 ،سردرد ،یحالی ب و ضعف ،تعاد  عدم و جهيسرگ    

 .استفراغ و تهوع ،یآلودگ خواب
 

 با بروز عالئم افت فشار خون،**

در وضعيت خوابيده به . فشار خون خود را کنتر  نماييد

 *.پشت قرار گرفته و پاها را باالتر از سطح بدن قرار دهيد


